
Warszawa, dnia 8 października 2010 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(druk nr 974)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmienia:

1) ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

3) ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wprowadzane zmiany obejmują te przepisy nowelizowanych ustaw, które

w swojej treści odnoszą się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego

PKWiU zawiera art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(Dz. U. Nr 88, poz. 439 z poźn. zm.).

Nowelizowane ustawy odwołują się do PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

(PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.). Nowe przepisy, w brzmieniu

zaproponowanym opiniowaną ustawą, uwzględniają PKWiU wprowadzoną

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 107, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie w sprawie PKWiU

z 2008 r., które zastąpiło rozporządzenie z 1997 r.) - do celów podatkowych - do dnia

31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 1997 r. W obecnym

stanie prawnym obowiązują więc dwie Polskie Klasyfikacje Wyrobów i Usług: z 2008 r.
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oraz - do celów podatkowych - z 1997 r. Ta ostania straci aktualności na rzecz jednolitej

PKWiU z końcem 2010 r.

Wobec powyższego koniecznym jest dokonanie w nowelizowanych ustawach

stosownych zmian uwzględniających Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r.

Zmiany te, jak chce opiniowana ustawa, powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, jej celem jest przyporządkowanie

nowych symboli i nazw grupowań PKWiU z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów

podatkowych, i co za tym idzie, bez wpływu na zmianę statusu prawnopodatkowego

podatników.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

w oparciu o projekt rządowy. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów

Publicznych. Komisja po rozpatrzeniu przedłożenia wprowadziła do niego poprawki

o charakterze redakcyjno – doprecyzowującym, porządkujące regulacje projektu. W trakcie

drugiego czytania nie zgłoszono dodatkowych poprawek. Ustawa została uchwalona

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję.

III. Uwagi szczegółowe

Nowe brzmienie załączników do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera ich oznaczenia

(określeń "Załącznik nr 1", "Załącznik nr 2"). Innymi słowy: oznaczone są jedynie

załączniki do ustawy nowelizującej, brak jest natomiast oznaczenia załączników do ustawy

nowelizowanej.

Rozważyć można wprowadzenie poprawki, tak aby jednoznacznie rozstrzygnąć,

że odpowiednie oznaczenie załączników powinno znaleźć się w tekście znowelizowanej

ustawy. Poprawkę można jednak uznać za niecelową w sytuacji, kiedy byłaby jedyną

poprawką do opiniowanej ustawy.

Szymon Giderewicz

legislator


